obec

Písková Lhota

Poděbradská 17 29001 Písková Lhota
Tel.: 725 524 423
e-mail: piskova.lhota@seznam.cz
ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Č. 7/2018
ZASTUPITELSTVA OBCE PÍSKOVÁ LHOTA,
KONANÉHO DNE 12. prosince 2018 OD 17 HODIN
Přítomni:
Omluveni:
Zapisovatelka:

A. Rosenbergová, I. Šafránková, R. Fialová, J. Stý bio, J. Mašindová, L. Chvátal
D. Matějčková

1) Zahájení starostka A. Rosenbergová přivítala přítomné a zahájila v 17 hodin veřejné zasedání, konstatovala, že
zasedání bylo řádně svoláno v souladu s * 91 odst. I zk. 128/200 Sb., o obcích. Informace o svolání veřejného
zasedání byla zveřejněna na úřední desce dne 3. 12. 2018. Zároveň bylo zveřejněno na elektronické úřední desce od 3.
12. 2018. Starostka dle prezenční listiny (příloha 1) konstatovala, že je přítomno 6 členů, takže zastupitelstvo obce
(dále jen ZO)je usnášeníschopné.
Jako zapisovatelku určila D. Matějčkovou, jako ověřovatele zápisu navrhla I. Safránkovou a R. Fialovou.
Usnesení č. 78/ 2018: ZO Písková Lhota schvaluje zapisovatelku D. Matějčkovou.
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
-

Usnesení č. 79/ 2018: ZO Písková Lhota schvaluje ověřovatele zápisu I. Šafránkovou a R. Fialovou.
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
Starostka dále konstatovala, že zápis z minulého veřejného zasedání byl vyhotoven. K zápisu nebyla vznesena žádná
připomínka. Program veřejného zasedání byl doplněn o další bod zpráva kontrolního výboru. Tento bod byl
zařazen jako bod 3), u ostatních bodů bylo posunuto pořadí.,
3) Zpráva kontrolního výboru a plán kontrol na rok 2019
-

Usnesení č. 80/ 2018: ZO Písková Lhota schvaluje upravený program veřejného zasedání.
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
2) Rezignace členů zastupitelstva
Starostka informovala, že postupně podali rezignaci kandidáti za volební stranu Pro rozvoj a lepší tvář obce
paní Jana Sverrnová, pan Zdeněk Sverma, paní Pavlína Muchová, paní Radka Pilařová. Bylo zasláno osvědčení o
zvolení panu L. Chvátalovi, kterého paní starostka přivítala.
-

a) složení slibu člena zastupitelstva
Starostka v souladu s ~ 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala pana Chvátala ke složení slibu. Před složením slibu
upozornila, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (~55 zk. č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že starostka přečetla slib stanovený v ~ 69 odst. 2 zákona o obcích ‘Slibuji věrnost Ceské
republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Písková Lhota a
jejích občanů a řídit se Ustavou a zákony České republiky“ a vyzvala pana Chvátala ke složení slibu pronesením slova
“slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha 2). Pan Chvátal složil slib bez výhrad.
3) Zpráva kontrolního výboru a plán kontrol na rok 2019
Předseda kontrolního výboru pan Stýblo stručně shrnul výsledek činnosti KV od ustavujícího zasedání a seznámil
přítomné s plánem kontrol v roce 2019.
Usnesení č. 81/ 2018: ZO Písková Lhota bere na vědomí zprávu o plnění usnesení a plán kontrol na rok 2019 (příloha
3)
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
4)) Rozpočet na rok 2019 obce a MŠ CIPÍSKOVÁ
:1

Návrh rozpočtu MŠ a obce byl vyvěšen dne 21. 11.2018, na elektronické desce byl zveřejněn dne 21.11.
Usnesení č. 82/ 2018: Zo Písková Lhota projednalo a schvaluje rozpočet MŠ CIPÍSKOVÁ na rok 2019 dle návrhu
příjmy ve výši 50 tis. Kč, výdaje na provoz MS ve výši 350 tis. Kč, příspěvek zřizovatele pro rok 2019 činí 300 tis.
Kč. (příloha 4)
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O

-

Podle upozornění kontroly z KÚSKje rozpočet nutné zveřejnit včetně informace o schváleném rozpočtu na
rozpočtový rok předcházejícícho roku, na který je předkládán návrh rozpočtu, a o očekávaném nebo skutečném plnění
rozpočtu za předcházející rok tj. bude vyvěšen rozpočet na rok 2018, očekávané plnění roku 2018 a návrh rozpočtu
na rok 2019. Návrh rozpočtu obce na rok 2019 bude vyvěšen znovu. Protože zveřejněný rozpočet obce neměl všechny
požadované náležitosti, ZO přijalo rozpočtové provizorium pro počátek roku 2019 do schválení rouzpočtu na rok
2019.
—

Usnesení č. 83/ 2018: Zastupitelstvo obce Písková Lhota schvaluje pravidla rozpočtového provizoria obce na rok
2019:
rozpočtové provizorium bude platit do doby schválení rozpočtu
v době rozpočtového provizoria budou hrazeny výdaje na již uzavřené smluvní závazky, dlouhodobé závazky, běžné
rozpočtové výdaje včetně nezbytné úhrady za péči o majetek obce, závazky vůči založené příspěvkové organizaci
během rozpočtového provizoria je možno uhradit nezbytně nutné výdaje na mimořádné havarijní situace
měsíční běžné rozpočtové výdaje nepřekročí 500 tis. Kč
měsíční příspěvek Mateřské školy Cipísková bude ve stejné výši jakov roce 2018 do doby schválení rozpočtu
(příloha 5).
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
-

-

5) Střednědobý výhled obce Písková Lhota a MŠ CIPÍSKOVÁ
Návrhy střednědobých výhledů byly zveřejněny na úřední a el. úřední desce dne 21. 11. 2018. Starostka seznámila
přítomné s jednotlivými položkami návrhu střednědobého výhledu MŠ. ZO má výhrady k částce předpokládaných
výdajů na energie, tato částka však výrazně neovlivní výši předpokládaného příspěvku zřizovatele. ZO souhlasí
s celkovou částkou příspěvku na neinvestiční náklady MS, tj. 300 tis. Kč na rok 2020 a 350 tis. Kč na rok 2021.
Usnesení č. 84/ 2018: ZO Písková Lhota projednalo a schvaluje střednědobý výhled rozpočtu MŠ CJPÍSKOVÁ na rok
2020 -2021 dle návrhu (příloha 5)
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
Usnesení č. 85/ 2018: Zastupitelstvo obce Písková Lhota projednalo a schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na
roky 2019 —2021 dle návrhu. (příloha 6)
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
6) Strategické priority ZO v období 2019 2021
Starostka seznámila přítomné s podrobnostmi jednotlivých bodů plánovaných akcí ve volebním období 2018-2021
-

Usnesení č. 86/ 2018: ZO Písková Lhota projednalo a schvaluje strategické priority na období 2018 -2021 (příloha 7)
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
7) Vyhlášení inventarizace
Usnesení č. 87/ 2018: Zastupitelstvo obce Písková Lhota vyhlašuje inventarizaci majetku a závazků obce k
31. 12. 2018 a schvaluje Plán inventur za rok 2018 (příloha 8)
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O

8) Vyřazení nedobytných pohledávek
Zastupitelé posoudili pohledávky nevymožitelné pohledávky vyřadili. Jedná se o místní poplatky za odvoz KO dvou
dlužníků paní Seré č.p.59 a pana Safranka čp. 134 za období 2012 -2014v celkové výši 4 000 Kč.
2

Usnesení Č. 88/ 2018: Zastupitelstvo obce Písková Lhota vyřazuje pohledávky na účtu 315 0040 ve výši 4 000 Kč,
organizační číslo 2012, 2013, 2014 z důvodu nemožnosti vymáhat.
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O

9) Závěrečné rozpočtové opatření
Usnesení č. 89/ 2018: Zastupitelstvo obce Písková Lhota pověřuje starostku obce provedením rozpočtového opatření
č. 7 (závěrečné úpravy). Starostka obce seznámí zastupitele se závěrečným rozpočtovým opatřením na nejbližším
veřejném zasedání.
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
10) Schváleni smlouvy na dopravní obslužnost
Usnesení č. 90/ 2018: Zastupitelstvo obce Písková Lhota schvaluje Příkazní smlouvu s Městem Městec Králové na
dopravní obslužnost.
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O

11) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuci, a. s.
Usnesení č. 91/ 2018: Zastupitelstvo obce Písková Lhota schvaluje zřízení věcného břernene na pozemcích v k. ú.
Písková Lhota ve vlastnictví obce Písková Lhota ve prospěch CEZ Distribuce a.s. za cenu zřízení 21 000 Kč bez DPH
a pověřuje starostku podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břernene a dohodu o umístění stavby
číslo IE-12-6008616/VB029 dle přílohy. (příloha 9)
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
12) Souhlasné prohlášení obce Písková Lhota a ŘSD ČR
Usnesení Č. 92/ 2018: Zastupitelstvo obce Písková Lhota schvaluje Souhlasné prohlášení obce Písková Lhota a RSD
CR (příloha 10)
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
13) Stanovení doby a místa pro sňatečné obřady
Usnesení č. 93/ 2018: ZO Písková Lhota rozhodlo, že pro volební období 2018 2022 bude místem pro konání
sňatečných obřadů zasedací místnost obecního úřadu na adrese Spojovací č. p. 42, Písková Lhota, dnem stanoveným
pro sňatečné obřady je sobota, doba stanovená pro sňatečné obřady 10 16 hodin.
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
Usnesení Č. 94/ 2018: ZO Písková Lhota pověřuje místostarostku obce paní Ivanu Safránkovou k vykonávání
sňatečných obřadů a použití závěsného odznaku se státním znakem při sňatečných obřadech
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
-

—

14) Schválení smlouvy o uložení odpadu na skládku Radim
Usnesení č. 95/ 2018: Zastupitelstvo obce Písková Lhota schvaluje smlouvu o uložení odpadu na řízenou skládku
Radim.
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
15) Schválení odměn zastupitelů od 1. I. 2019
Usnesení č. 96/ 2018: Zastupitelstvo obce Písková Lhota schvaluje výši odměnu uvolněných i neuvolněných
zastupitelů obce podle nařízení vlády č. 202/2018 od 1. 1. 2019v maximální výši. Clenům výborů schvaluje odměnu
ve stejné výši jakov roce 2018.
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
16) Ustanovení kulturní komise
Usnesení Č. 97/ 2018: ZO Písková Lhota ustanovuje kulturní komisi na základě ~ 122 zákona o obcích v platném
znění předseda komise Alena Capková, členky: Alena Trejbalová, Naděžda Pekárková, Marie Hejcmanová, Petra
Kučerová
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
—

17) Zařazení pozemních komunikací v majetku obce do kategorie Místní komunikace
3

Usnesení Č. 98/ 2018: Zastupitelstvo obce Písková Lhota souhlasí se zařazením komunikací v majetku obce do
kategorie Místní komunikace (příloha 11).
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
Připomínky k místní komunikaci někdo zahradil pneumatikami mělo by to zustat jako cesta, dříve také byl výjezd
vedle MS, který už není.
Požadavek na omezení rychlosti v ul. Spojovací.
Upozornění na bláto v Polabské ulici
ZD shrnuje a čistí.
Padly doplňující dotazy k rozpočtu obce.
Návrh na zabudování svodidel před cykloservisem, aby tam neparkovala auta.
...

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce
3) Zápis z jednání Kontrolního výboru obce písková Lhota ze dne 3.12.2018
4) Schválený rozpočet na rok 2019 MS CIPISKOVA
5) Schválený střednědobý výhled rozpočtu MS CIPISKOVA
6) Schválený rozpočtový výhled obce na období 2019-202 1
7) Strategické priority ZO Písková Lhota pro volební období 2018-2021
8) Plán inventur majetku obce k 31. 12. 2018
9) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby číslo IE-12-6008616/VB029
10) Souhlasné prohlášení
11) Rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací v k. ú. Písková Lhota do kategorie místních komunikací
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Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatelka: D. Matějčková

~
‚/~“~2~2 Ů‘~‘ ~

j~

Ověřovatelé zápisu:
Renáta Fialová
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Ivana Šafřánková

Starostka obce:
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